
UBND TỈNH LONG AN
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

Số:           /SLĐTBXH-LĐVL&GDNN      Long An, ngày         tháng 02  năm 2021
V/v cho học sinh, sinh viên, học viên các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục nghỉ 

học để phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Long An.

Thực hiện Công văn số 1293/UBND-VHXH ngày 17/02/2021 của UBND 
tỉnh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống 
dịch Covid-19.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp thực hiện như sau:

- Thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên của các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 
28/02/2021 để phòng, chống dịch Covid-19.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy bù (hoặc dạy học trực 
tuyến) để đảm bảo thực hiện các hoạt động đào tạo theo quy định của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

- Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền cho toàn thể học sinh, sinh viên, học viên và đội ngũ cán bộ, viên chức, 
người lao động của đơn vị thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế, Văn bản số 317/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 29/01/2021 của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trực bảo vệ tài sản trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học 
ở trường và phân công bộ phận thường trực để phối hợp, theo dõi, nắm bắt 
những vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn ở địa phương trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh; tổ chức phun khử trùng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
trước khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại.

Đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện. 
Báo cáo kịp thời những bất thường và vấn đề phát sinh về Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Như trên;
- Sở GTVT;
- GĐ, P.GĐ Sở (Đ/c Tánh);
- Lưu: VT/P.LĐVL&GDNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Tánh
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